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01/71. ZO ČSOP Koniklec, p. s., Chvalova 11, Praha 3, 130 00 
www.ekocentrumkoniklec.cz                                              
 
 
Metodika k terénnímu ekologickému výukovému programu: 
 
1. Název programu: Zahrada se probouzí (IV. díl z cyklu: Bádání v zahradě) 
 
2. Autor programu: Ekocentrum Koniklec  
 
3. Klíčový cíl: Žáci se seznámí se zahradou na jaře a porozumí ročnímu cyklu přírody.  
 
4. Specifické cíle: 

1) Žák se seznámí s nejvýraznějšími stromy a keři na zahradě mateřské školy.  
2) Žák najde pupeny na větvičkách stromů a bude vědět, k čemu slouží.  
3) Žák zasadí semínko do hlíny, bude se o něj starat a pozorovat rostoucí rostlinku.  
4) Žák pozná žížalu jako užitečné a zajímavé zvíře.  
5) Žák bude mít možnost pozorovat práci žížal přímo ve třídě.  

 
5. Cílová skupina: MŠ 
 
6. Téma/ klíčové pojmy: zahrada, jaro, pupeny, semínka, setí, žížala 
 
7. Vzdělávací oblast, vyučovací předmět / průřezové téma: 
Vzdělávací oblast: DJT, DS, DTD 
 
8. Doba trvání: 60 / 75 minut 
 
9. Cena: 45 Kč / dítě 
 
10. Kdy program probíhá: březen – duben 
 
11. Místo trvání: zahrada MŠ s možností založit záhonek 
 
12. Lektorské zajištění: 1 lektor na 15 žáků, odborné biologické znalosti tématu (ekologie, 
entomologie, botanika, ochrana životního prostředí), lektorské dovednosti 
 
14. Anotace programu (max. 800 znaků včetně mezer):   
Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v březnu a dubnu na 
zahradě mateřské školy. Žáci se seznámí s obyvateli zahrady z řad rostlinné a živočišné říše. 
Zjistí, že stromy a keře se probouzí z pupenů, pomůžou probudit zahradu i pomocí malého 
záhonku, do kterého zasejí semínka rostlin. Seznámí se s obyvateli zahrady z hmyzí říše a 
zkusí vyrobit vlastní žížaliště, aby mohli pozorovat práci žížal a pochopili tak jejich význam 
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pro půdu. V delší verzi programu žáci zkontrolují škovří domeček a připomenou si zvířátka z 
programu Zahrada se chystá ke spánku. 
 
 
15. POPIS PROGRAMU  VČETNĚ METOD  PRÁCE: 
 
0) Úvod  
čas: 10 minut 
Pomůcky: obrázek rostliny koniklec a logo Koniklec, ušitá sněženka, nastříhané papíry + 
kolíčky + fix, kalendář zahrady 
 
setkání s žáky na zahradě MŠ. Lektor se předem dohodne, ve které části zahrady bude 
program probíhat. Žáky na toto místo odvede a v kruhu představí sebe a ekocentrum 
Koniklec. Žáci se představí při kolování ušité sněženky a každý žák řekne jednu věc, která se 
mu na jejich zahradě líbí nejvíce. Lektor si žáky označuje jmenovkami (visačky).  
Poté lektor ukáže dětem kalendář zahrady, spolu s žáky ho popíše a ukážou si, která část se 
bude týkat dnešního programu.  
 
1) Poznáváme zahradu:  
čas: 5 minut 
Pomůcky: barevné stuhy, nůžky 
 
lektor s žáky projdou část zahrady, kde se bude program odehrávat a pojmenují nejvýraznější 
dřeviny, křoviny, byliny. Lektor se pokusí u každého druhu říci 1 zajímavost či 
charakteristiku (př. bříza má bílou kůru). Stromy a keře může lektor označit barevnými 
stuhami, aby se dětem lépe pamatovali. Počet pojmenovaných rostlin volí lektor podle 
schopností dětí tak, aby převládala kvalita nad kvantitou. Pokud si na konci programu budou 
žáci pamatovat názvy 3 stromů ze zahrady, je to dobrý výsledek oproti pojmenování všech 
rostlin, ze kterých nebudou žáci vědět nic.  
V dlouhé verzi (děti absolvovali předchozí programy z cyklu Bádání v zahradě) si lektor s 
dětmi připomene co se dělo na minulém programu a jednotlivá místa obejde, nezapomenout 
zkontrolovat škvoří domeček.  
 
Dlouhá verze programu: PŘIPOMENUTÍ co se stalo se sněhem ve sklenici?: 
čas: 5 minutové 
Pomůcky: fotografie sklenice se sněhem a následně sklenice po roztátí sněhu.  
 
Lektor se zeptá žáků, jestli si pamatují co si na minulém programu odnesli do třídy – sklenici 
se sněhem. Co se s ním ve třídě stalo? Změnil se na vodu. Bylo vody více nebo méně než 
sněhu? Byla čistá?  
Lektor vhodně doplňuje pokládání otázek fotografiemi.  
 
1) Probouzení: 
čas: 5 minut 
Pomůcky: 0 
 
Lektor požádá žáky, aby předvedli, jak se dneska ráno probudili. „Jak se probouzí třeba 
kočka? A jak pes?“ Děti předvádějí, jak se probouzí kočka či pes. Lektor se dále zeptá žáků, 
co to znamená, že se probouzí zahrada. Žáci říkají nápady. Lektor na závěr shrne, že zahrada 
v zimě (pod sněhem, pokud byl) odpočívala a teď, když už slunce začíná více hřát, se 
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„probouzí“ odpočinutá do nového roku – roste tráva, kvetou kytky, lítá hmyz, zelenají se 
stromy. Lektor žákům také vysvětlí, proč je dobře, že prší - rostliny potřebují vodu. 
 
Dlouhá verze programu: PŘIPOMENUTÍ která zví řata se na zahradu po zimě vrací?: 
čas: 10 minut 
Pomůcky: obrázky živočichů spí x nespí z programu Zahrada se chystá ke spánku 
S poznámkou na zvířátka lektor plynule přejde k opakování z programu Zahrada se chystá ke 
spánku – jestli si děti pamatují, která zvířátka se před zimou ukryla do svých domečků 
(zahrabala do listí atd.), která zvířátka letěla za teplem a sluníčkem a která zůstala a jak 
získávají potravu.  
Teď, když se zahrada probouzí, vrací se do ní i život v podobě návratu těchto zvířátek:  
zimují: ježek (v hromadě listí, pod hromadou klaců, dřeva), žížala (zavrtá se hluboko do 
země), šnek (do vysoké trávy/listí a zavíčkuje se - viz obrázek), beruška (zalézá do dutinek 
stromů, zalézá i do bytů), netopýr (v jeskyni nebo na půdě - obrázky, musí jich být hodně, aby 
se navzájem zahřívaly) 
jiná zvířata jen zásoby a v zimě jsou aktivní: veverky, myši, někteří ptáci (sýkorky koňadra, 
modřinka, vrabci, brhlík) - krmítka 
někteří na zimu jinam: někteří ptáci - čáp černý, čáp bílý, vlaštovky, jiřičky (všichni 
vyjmenovaní do Afriky).  
 
2) Pupeny  
čas: 5-7 minut 
Pomůcky: zahradnické nůžky, 3 různobarevné stužky, barevná fotografie vrby jívy – 
„kočiček“ 
 
Lektor dovede žáky k předem zvolenému stromu (keři) a zeptá se jich, jak se pozná, že se 
strom probouzí. Lektor se snaží navést žáky k poznání, že listy a květy se na stromě objeví 
z pupenů. Pokud žáci nevědí, poradí jim nejprve, aby si pozorně prohlédli větvičky. Po 
objevení pupenů prozradí lektor žákům, že některé pupeny ukrývají jen listy a některé jen 
květy.  
 
Žáci s lektorem uštípnou větvičku ze 2-3 stromů (keřů) a domluví se s paní učitelkou, že 
větvičky dají do třídy do odstáté vody a budou pozorovat, jak se pupeny rozvíjí. Stromy (keře) 
lektor spolu s žáky označí stužkou.  
 
Lektor navrhne paní učitelce, aby žáci ve třídě tipovali, která větvička se rozvine nejdříve a 
aby žáci sledovali původní stromy/keře v zahradě, jestli se rozvinou stejně rychle, jako ty ve 
třídě. Poznatek je vhodné doplnit povídáním si, proč tomu tak je. Pokud má lektor od těchto 
stromů/keřů pracovní list, nechá ho paní učitelce, aby tyto listy dala k větvičkám do třídy. Na 
pracovním listu je nakreslený/vyfocený strom/keř v plné síle + detail listů, květů a plodů.  
Lektor ukáže žákům fotografii „kočiček“ a zeptá se, zda vědí, co je na obrázku. Odpovědi 
shrne: jsou to květy vrby, jsou chlupaté a heboučké a nemají se trhat do vázy.  
 
Metodická poznámka:  
Nemají se trhat proto, že jsou jedinou potravou včel. Když se včely probudí ze zimy, vrba jíva 
je jediná, která kvete. Bylin kvete málo, to je nedostačující, a ostatní stromy a keře, jako třeba 
líska, jsou opylovány větrem a nikoliv hmyzem. Pokud by se v nějaké oblasti trhaly kočičky 
masově, třeba pro stánkový prodej, včely umřou hlady.  
 
3) Setí semínek  
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čas: 10 minut 
Pomůcky: semínka, motyčky, hrabičky, kolíky, lopatičky, špejle s obrázky rostlinek, nádoba 
na žížaly 
 
Lektor ukáže žákům semínka a zkusí je společně pojmenovat. Lektor nechá žáky, aby si 
semínka osahali. Žáci si podle pokynů lektora zasejí semínka. Konkrétní proces velmi záleží 
na možnostech zahrady. Pokud je k dispozici záhonek, žáci jej upraví (vytrhají plevel, trochu 
nakypří půdu, připraví místečko pro svoje semínka), zasejí semínka a označí špejlí 
s obrázkem. Pokud není k dispozici záhonek, může posloužit truhlík, květináče, kelímky od 
jogurtu. V tomto případě je potřeba místo, odkud je možné nakopat zeminu. Konkrétní 
provedení je nutné domluvit předem s paní učitelkou.  
 
Žáci si místo se zasetými semínky označí špejlí s příslušným obrázkem.  
 
4) Žížaly růžové  
čas: 5-7 minut 
Pomůcky: nádoba na žížaly, lupy, atlas hmyzu 
 
Při kopání zeminy nebo kypření půdy na záhonku v minulé aktivitě požádá lektor žáky, aby 
žížaly, které najdou, opatrně vyndali a předali lektorovi. Lektor je dočasně uschová do 
nádoby. Lektor nechá žáky, aby si žížaly prohlédli nebo je opatrně brali do ruky. Lektor 
zdůrazní, že žížala je živý tvor a může cítit bolest stejně jako my. Lektor také prozradí žákům, 
že žížaly dělají hromádky a ukáže v trávě či na záhonku žížalí hromádku a vyzve žáky, aby 
zkusili najít nějakou další.  
 
Lektor rozdá žákům lupy a připomene (vysvětlí), jak se s lupami zachází. Následně vyzve 
žáky, aby si žížalu lépe prohlédli pomocí lup.  
 
Lektor aktivitu ukončí žádostí, aby žáci opatrně vrátili žížaly a ostatní živočichy zpátky na 
místo, kde je našli.  
 
Poznámka: pokud žáci při kopání do hlíny najdou i jiné živočichy, kteří je zaujmou, lektor je 
také přijme a nechá žáky, aby si je prohlédli. Pokud zná nějaké informace, tak sdělí.  
 
5) Výroba žížaliště  
čas: 10 minut 
Pomůcky: 2 sklenice, písek (ideálně z pískoviště ve školce), zemina ze záhonku, cca 10 žížal 
z předchozí aktivity, potrava – listy ze zahrady, kousek látky a provázek, tmavý papír/tmavá 
látka.  
 
Lektor žákům vysvětlí, že si zkusí vyrobit vlastní žížaliště – domeček pro žížaly, který budou 
moci mít ve třídě a pozorovat práci žížal.  
Postup: do jedné sklenice se vloží zemina se žížalami (pokud je zemina příliš suchá, trochu se 
zmokří) do výšky cca 1/5 sklenice. Poté se doplňuje ve stejném množství (1/5 výšky sklenice) 
střídavě písek a zemina až vzniknou 4 vrstvy (postupně to vypadá: zemina s žížalami – písek 
– zemina – písek). Úplně navrch se natrhá potrava pro žížaly – mladé lístečky pampelišky, 
květy atd. Otvor sklenice se zakryje kouskem látky a zaváže provázkem. Druhá sklenice se 
udělá stejným způsobem, ale bez žížal – slouží pro srovnání, aby děti viděly rozdíl „předtím“ 
a „potom“. Sklenici se žížalami je ještě nutné obtočit tmavým papírem/látkou, aby žížaly 
pracovaly i u stěn a byl tak vidět výsledek jejich činnosti.  
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Lektor na výrobě žížaliště spolupracuje s žáky, ideálně je nechá pracovat a jen je vede slovně.  
Lektor dětem vysvětlí, že se na žížaly můžou 1xdenně na chvíli podívat. Ne častěji, aby je 
nerušily. Žížaly by se světlu vyhýbaly a děti by nic neviděly.  
 
12) Závěr  
čas: 5-7 minut 
Pomůcky: obrázky a pomůcky z předchozích aktivit pro připomenutí, kalendář zahrady, 
zvonící sněženka, pracovní listy zahrady a kalendáře zahrady 
 
Žáci a lektor stojí v kruhu. Lektor se ptá žáků, jestli si pamatují, co budou mít ode dneška ve 
třídě (větvičky, žížaliště) a o co budou pečovat (semínka a z nich vyrostlé rostlinky). Dále 
lektor shrne aktivity spolu s kalendářem zahrady a pomůckami a požádá žáky, aby ukázali, 
jak se jim dneska na zahradě líbilo a co nejvíce – pomocí zvonící sněženky. Na závěr dá 
lektor žákům (paní učitelce) pracovní list č. IV: Zahrada se probouzí.  
 
16. Způsob hodnocení: každé dítě ukáže pomocí zvonicí sněženky, jak je spokojené, 
dotazník na návratce (lektor, učitel) 
 
17. Pomůcky:  
látková zvonící sněženka, jmenovky, kolíčky, fix, barevné stuhy, nožík, zvětšovací lupy, 
semínka, obrázky rostlin ze semínek a špejle, stužky, 5x bílá miska, 15x klasická lupa, 5x 
kelímková lupa, plátno pro sklepávání ze stromů, fotografie sklenice se sněhem a následně 
sklenice po roztátí sněhu, pracovní list Zahrada se probouzí a kalendář zahrady, atlas rostlin, 
určovací klíč hmyzu, obrázek rostliny koniklec a logo, zahradnické nůžky, lopatky a hrabičky 
na sázení, 2 sklenice, tmavá látka/papír, kousek látky a provázek.  
 
Předem domluvit: lze založit záhonek, nebo využít již hotový? Lze si půjčit trochu písku z 
pískoviště?  
 
18. V čem je program výjimečný, v čem je příkladem dobré praxe:  
Seznámení předškolních dětí s jarní přírodou v zahradě. Program je provázaný v rámci cyklu 
Bádání v zahradě a provází žáky přirozeným cyklem ročních období. Podnícení zájmu o 
hlubší porozumění přírodním procesům a s tím související kladný vztah k přírodě.  
 
19. Rizika programu:  
Rizikem může být posun jarního počasí mimo předpokládanou dobu (březen-duben) a tím 
nevhodné podmínky pro realizaci programu (př. rozvité pupeny). Možnost založit záhonek. 
Možnost vyrobit žížaliště a umístit ho do třídy.  
 
20. Zdroje, prameny:  
Interní materiály Ekocentra koniklec (www.koniklec.cz) 
Učíme se v zahradě (Burešová K. a kol., Chaloupky o.p.s., 2007) 
Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání (Kapuciánová Magdalena, Jančaříková 
Kateřina, 2013) 
Malá tajemství přírody (Dobruka Luděk, Dobruková Jana, 1989) 
 
 


